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SEDMO DRŽAVNO TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV IZ ZNANJA 
EKONOMIJE 

 
Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik 

Novi trg 41/a, 1241 Kamnik 
 

tel: 01/830 32 00, fax: 01/830 32 16 
 

razpisuje v šolskem letu 2005/2006 dve tekmovanji iz 
 

ZNANJA EKONOMIJE 
 
1. MATURITETNO TEKMOVANJE: za dijake ekonomskih gimnazij in 

splošnih gimnazij, ki se pripravljajo na splošno maturo 
2. TEKMOVANJE EKONOMSKI TEHNIK: za dijake srednjih ekonomskih 

šol, drugih srednjih strokovnih in tehničnih šol, ki imajo v predmetniku 
ekonomijo. 

 
 

MATURITETNO TEKMOVANJE - RAZPIS  
 
1. Maturitetnega tekmovanja iz znanja ekonomije se lahko udeležijo dijaki  

četrtih letnikov ekonomskih gimnazij in splošnih gimnazij, ki se pripravljajo 
na splošno maturo (v obsegu več kot 140 ur). 
 

2. Šolska tekmovanja organizirajo šolske tekmovalne komisije kot izbirno 
tekmovanje za oblikovanje ekipe do 3. februarja 2006.  

 

3. Tekmovanje na šolski in državni ravni traja 60 minut. 
 

4. Vsebina tekmovalnih nalog:  
Dijaki bodo tekmovali iz snovi vseh štirih letnikov, vključno do poglavja 
Mednarodna vpetost Slovenije, po učbenikih Miroslava Glasa: 
- Ekonomija - temeljni pojmi in procesi. Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo, Ljubljana 1998 
-  Ekonomija - temelji mikroekonomije. Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo, Ljubljana 2002 
-  Ekonomija. DZS, Ljubljana 1998 

    in Nevenke Hrovatin:  
- Razvojne poti slovenskega gospodarstva. Zavod Republike Slovenije za  

Šolstvo, Ljubljana 2004. 
  

 

5. Tekmovalci bodo reševali: 
 naloge objektivnega tipa in 
 računske naloge iz poglavij: Kazalniki uspešnosti gospodarjenja, 

Prebivalstvo, Premica cene, Stroški in Tržno ravnovesje. 
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6. Potrebni pripomočki: papir pripravi organizator, dijaki prinesejo s seboj 
pisalo in kalkulator. Dovoljena je uporaba kalkulatorja brez grafičnega 
prikazovanja funkcij. 

 

7. Rezultati državnega tekmovanja bodo objavljeni na dan tekmovanja. 
 

8. Vsaka šola lahko prijavi na tekmovanje dva tekmovalca. 
 

9. Državno tekmovanje bo 22. marca 2006 ob 11.00 uri v Kamniku. 
 
10.  Šole prijavljajo tekmovalce na državno tekmovanje do 17. februarja 2006 

(velja poštni žig). 
 

11.  Struktura vsebine nalog (priloga 1). 
 

12.  Seznam matičnih šol (priloga 2). 
 
 
 

TEKMOVANJE EKONOMSKI TEHNIK - RAZPIS   
 
1. Tekmovanja Ekonomski tehnik se lahko udeležijo dijaki srednjih 

ekonomskih šol, drugih srednjih strokovnih in tehničnih šol, ki imajo v 
predmetniku ekonomijo, poklicno-tehničnega izobraževanja in gimnazij, ki 
izvajajo ekonomijo kot izbirni predmet (v obsegu do 140 ur). 

 

2. Šolska tekmovanja organizirajo šolske tekmovalne komisije kot izbirno 
tekmovanje za oblikovanje ekipe do 3. februarja 2006. 

 
3. Tekmovanje na šolski in državni ravni traja 60 minut. 
 

4. Vsebina tekmovalnih nalog:  
Dijaki bodo tekmovali iz snovi, zajete v učbenikih: 
- H. Fortič, Temelji ekonomije. DZS, Ljubljana 2002, poglavja 1 do 

vključno 7   
- H. Fortič, Sodobno gospodarstvo Slovenije. DZS, Ljubljana 2004, 
          poglavja 1 do vključno 4. 
 

5. Tekmovalci bodo reševali: 
 naloge objektivnega tipa 
 računske naloge iz poglavij: Kazalniki uspešnosti gospodarjenja, Stroški, 

Premica cene in Tržno ravnovesje, 
 analiza teksta. 

 

6. Potrebni pripomočki: papir pripravi organizator, dijaki prinesejo s seboj 
pisalo in kalkulator. Dovoljena je uporaba kalkulatorja brez grafičnega 
prikazovanja funkcij. 
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7. Rezultati državnega tekmovanja bodo objavljeni na dan tekmovanja. 
 

8. Vsaka šola lahko prijavi na tekmovanje dva tekmovalca. 
 

9. Državno tekmovanje bo 22. marca 2006 ob 11.00 uri v Kamniku. 
 

10.  Šole prijavljajo tekmovalce na državno tekmovanje do 17. februarja 2006 
(velja  poštni žig). 

 

11.  Struktura vsebine nalog (priloga 1). 
  

 

12.  Seznam matičnih šol (priloga 2). 
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Priloga 1 
 

MATURITETNO TEKMOVANJE – STRUKTURA VSEBINE 
NALOG 

 
  
 
a) 16 nalog objektivnega tipa, točkovanih z 1 točko  
b) 3 računske naloge, točkovane z 2 do 7 točk – vsak vnos 1 točka, pravilno  
      narisan graf 1 točka .  
Skupaj 19 nalog.  
 
Struktura vsebine nalog:  
Mikroekonomija: 

 8 nalog objektivnega tipa iz vsebin: 
- ekonomski problem, gospodarska dejavnost in posameznik, produkcija 
- trg in konkurenca, nepopolna konkurenca 
- razdelitev, potrošnja, denar 

 
 2 računski nalogi iz vsebin o: 

- premici cene, 
- kazalcih uspešnega poslovanja, 
- tržnem ravnotežju ali 
- stroških 

 
Sodobno tržno gospodarstvo: 

 3 naloge objektivnega tipa 
 
Makroekonomija: 

 5 nalog objektivnega tipa iz vsebin: 
- razvojni potencial in dejavniki razvoja slovenskega gospodarstva 
- osnove ekonomskega sistema in ekonomske politike 
-     mednarodna vpetost Slovenije 

 1 računska naloga iz vsebin o: 
- prebivalstvu 
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Priloga 1 
 

TEKMOVANJE EKONOMSKI TEHNIK – STRUKTURA 
VSEBINE NALOG 

 
 
 
a) 13 nalog objektivnega tipa, točkovanih z 1 točko  
b) 3 računske naloge, točkovane z 2 do 5 točk – vsak vnos 1 točka, pravilno narisan 

graf 1 točka  
c) analiza teksta, točkovana z 1 do 7 točk. 
Skupaj 17 nalog. 
 
Struktura vsebine nalog:  
Temelji ekonomije: 

 9 nalog objektivnega tipa iz vsebin: 
- ekonomski problem in gospodarska dejavnost, potrošna in proizvodna 

izbira, proizvodnja, trg in konkurenca, razdelitev, potrošnja, denar 
 

 3 računske naloge iz vsebin o: 
- premici možnosti potrošnje, 
- kazalnikih uspešnosti gospodarjenja, 
- tržnem ravnovesju ali 
- stroških 

 
Sodobno tržno gospodarstvo 

 4 naloge objektivnega tipa iz vsebin: 
- lastnina v sodobnem gospodarstvu 
- konkurenca v sodobnem gospodarstvu 
- vloga države v sodobnem gospodarstvu 
- mednarodni ekonomski odnosi v sodobnem svetu 
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Analiza teksta (vsebina: temelji ekonomije ali sodobno tržno gospodarstvo).  
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